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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ METODINĖS TARYBOS  2014 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

Metodin ės veiklos tikslas - siekti nuolatinio mokytojų bendradarbiavimo, profesinės kompetencijos augimo, patirties sklaidos, metodinių 

naujovių integravimo į ugdymo turinį. 

 

Mokyklos metodin ės veiklos uždaviniai: 

efektyvinti ugdymo procesą 

tikslingai organizuoti ugdomąją veiklą, skatinančią mokinių mokymo (si) motyvaciją, gabių vaikų ugdymą bei vykdyti tikslingą dalykų 

integraciją 

skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją; stiprinti metodinį ir dalykinį mokytojų 

bendradarbiavimą. 

 

Metodin ę taryb ą sudaro: 

Kristina Baranovska – pirmininkė, matematikos ir informatikos mokytoja, 

Viktorija Barkauskienė, Bendrabučio auklėtojų metodinės grupės pirmininkė. 

Živilė Deksnytė, Humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, 

Edita Juozėnienė, Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, 

Ramunė Juonienė, Meninio ugdymo ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė, 

Rasa Mažeikienė, Pradinio ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, 

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė, Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė. 

 

Metodin ės tarybos veikl ą koordinuoja  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė. 



METODINĖS TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Vykdymo data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 5 
Efektyvinti ugdymo proces ą 
1. Metodinio darbo kryptys bei metodinės tarybos veiklos plano 

rengimas, įgyvendinant 2014 m. veiklos prioritetus 
Sausis K. Baranovska, 

Metodinė taryba  
Kokybiškas metodinės 
tarybos veiklos plano 
parengimas 

2. Projektinių darbų III G klasėje organizavimas, rengimas, gynimas, 
rezultatų analizė 
 

Sausis-balandis K. Baranovska, 
Metodinė taryba,  
dalykų mokytojai 

Tikėtina, kad pagerės 
mokymo kokybė 

3. Atvirų pamokų vedimo patirties apibendrinimas. Ilgalaikių planų 
rengimas ir aprobavimas. 
Parengti ir metodinėje grupėje aprobuoti 1-4kl. ilgalaikius pradinio bei 
dorinio ugdymo planus 

Birželis K. Baranovska, 
Metodinė taryba  

Pagerės mokymo kokybė 

4. Mokinių  pažangos ir pasiekimų  vertinimo patirties apibendrinimas. Vasaris-birželis K. Baranovska, 
Metodinė taryba 

Tinkamo ugdymo 
kokybės užtikrinimas 

5. Organizuoti ir vykdyti mokyklinius projektus: 
1. projektas „Lietuvių namų tremčių istorija“: 
-gimnazijos mokinių išvykos į Tuskulėnų  rimties parką, 
-tolesnis informacijos apie mokinių šeimų istoriją rinkimas 
2. projektas ,,Lietuvos istorinių vietų pažinimas“ I G ir III G klasių 
mokiniai: 
-IIIG Klasės išvyka maršrutu Vilnius –Jurbarkas, 
-IG klasės išvyka į Suvalkiją 
3. projektas „.Mažutė mano Lietuva – po paukščio sparneliu ji telpa...“,  
pradinių klasių mokiniai: 
-pokalbiai, disputai, vaizdinės medžiagos stebėjimas apie tėvynę, 
gimtinę klasėse, 
- išvyka po Vilnių, 
-ekskursija į Rumšiškes,; 
-parodos apie gimtinę rengimas ir demonstravimas I aukšte, 
-montažo, skirto Vasario 16-osios paminėjimui, rengimas ir 
pristatymas gimnazijos bendruomenei 
 

Per mokslo metus 
Sausis-vasaris 
Per mokslo metus 
 
 
 
Balandis–gegužė, 
kovas - balandis 
Vasaris-kovas 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Švėgžda,  
L. Meškauskienė 
 
 
 
V. Švėgžda 
 
A. Gecevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodinė patirtis; 
gerosios patirties sklaida. 
Vaikai atskleis savo 
kūrybinius gebėjimus. 
 
 
Mokiniai patirs teigiamų 
emocijų 
 
 

 



1 2 3 4 5 
 4. ilgalaikis dailės ir technologijų projektas „Velykinis margutis“ kartu 

su  Vilniaus Gabijos gimnazija, 4 b klasės  mokiniai: 
-tapyba ant kiaušinių su Gabijos gimnazijos gimnazistėmis ir jų 
mokytoja Laura Kaziūlioniene, 
-tapytų kiaušinių paroda Vilniaus m. ugdymo įstaigose 
 
Organizuoti  gimnazijos Kaziuko mugę. 
 
 
 
 
 
Dalyvavimas projekte „Angelų kalnelis“: 
-Rasų  kapinių lankymas ir tvarkymas, 
-baigiamasis projekto dalyvių susitikimas 
 
„Mano augintinis“: 
-augintinių paroda mokykloje; 
- augintinių piešinių/ nuotraukų paroda 

Vasaris-Kovas 
 
 
 
 
 
Kovas 
 
 
 
 
 
Rugsėjis –gruodis 
 
 
 
Rugsėjis-spalis 
 
 

R. Varnagirienė 
 
 
 
 
 
E. Juozėnienė, 
G. Kraujelis, 
R. Mažeikienė, 
P. Taraškevičius, 
J. Taučaitė 
 
I.  Aleknavičiūtė, 
N. Sevastjanovienė 
 
 
S. Rožienė,  
R. Varnagirienė 
 

 

6. Organizuoti Nacionalinio egzaminų centro skelbiamų testų 4-ose ir 8-
ose klasėse pravedimą ir rezultatų analizę. 

Gegužė K. Baranovska,  
S. Rožienė,  
V. Švėgžda,  
R. Varnagirienė, 
R. Zakarkaitė 

Tikėtina, kad bus 
numatytos priemonės 
mokinių pasiekimams 
pamokoje pagerinti. 

7. Gerosios patirties sklaida „Mokytojas – mokytojui“. Atviros pamokos 
gimnazijos bendruomenei 

Kovas, balandis, 
gegužė 
 

G. Bikeras,  
V. Švager, 
 A. Visockytė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodinė patirtis; 
gerosios patirties sklaida 



1 2 3 4 5 
Tikslingai organizuoti ugdom ąją veikl ą, skatinan čią mokini ų mokymo (si) motyvacij ą, gabių vaikų ugdym ą bei vykdyti tiksling ą dalyk ų 
integracij ą 
8. Gabių ir talentingų vaikų rengimas mokyklos (geografijos, 

matematikos, fizikos, istorijos, rusų (užsienio), kalbos lietuvių 
(gimtosios) kalbos), dailės, technologijų miesto, respublikinėms ir 
tarptautinėms dalykų olimpiadoms: 
-dalyvauti tarptautinio matematikos konkurso  „Euklidas“ I etape, 
 
-dalyvauti Vilniaus miesto vokiečių kalbos olimpiadoje, 
-tarptautiniame projekte  „Vokiečių kalba su Hans Hase pradiniame 
ugdyme“, 
-dalyvauti daugiakalbystės olimpiadoje, 
-dalyvauti  konkurse „6-okų protų mūšis“, 
 
-dalyvauti Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos renginiuose, 
-dalyvauti gimnazijos ir  Vilniaus miesto mokinių matematikos 
olimpiadoje, 
 
-dalyvauti tarptautiniame kalbų, gamtos mokslų, matematikos 
konkurse  „Kengūra – 2014“, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-dalyvauti tarptautiniame UNESCO perspektyvos vertimų konkurse 
„Tavo žvilgsnis 2014 
 
 

Per mokslo metus 
 
 
 
Sausis - kovas 
 
Sausis-gegužė 
 
 
Balandis 
Sausis 
 
Per mokslo metus 
Sausis - kovas 
 
 
Kovas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. Baranovska, 
Metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 
 
K. Baranovska, 
I. Kupčinskienė, 
A. Palkevič  
L. Zabulytė-
Šapranauskienė 
 
L. Zabulytė-
Šapranauskienė 
 
K. Baranovska 
K. Baranovska, 
A. Palkevič 
 
Ž. Deksnytė, 
A. Gecevičienė,  
I. Malinauskienė, 
R. Mažeikienė, 
K. Nugarienė, 
S. Rožienė, 
A. Palkevič, 
V. Švager, 
R. Varnagirienė  
 
Ž. Deksnytė, 
I. Malinauskienė, 
V. Vileitienė, 
l. Zabulytė-
Šapranauskienė 
 
 

Gabūs ir talentingi vaikai 
bus parengti mokyklos, 
miesto, respublikinėms ir 
tarptautinėms dalykų 
olimpiadoms. 
Mokiniai įsivertins savo 
dalykinius gebėjimus 
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 Vykdyti matematikos ir informacinių technologijų projektą 

„Neakivaizdinė gabių jaunųjų matematikų mokykla „MINF`ai“: 
-darbų paroda, 
-dalyvavimas konkursuose, olimpiadose 

Per mokslo metus 
 
 

K. Baranovska, 
A. Palkevič 

 

9. Įgyvendinti projekto ,,Mokinių kūrybiškumo ugdymas“ veiklas: 
1. Dalyvauti šiuose Vilniaus m. švietimo skyriaus organizuojamuose 
renginiuose: 
-raiškiojo skaitymo konkurse; 
-kūrybinių darbų parodose ir konkursuose; 
2. Organizuoti 1-4 kl. mokinių darbų parodas: 
- Vasario 16-ajai; 
-Sveikas pavasari; 
-Atostogų džiaugsmai; 
-Sveika mokykla; 
-Žiemos pasaka. 

 
Sausis-vasaris 
 
Sausis-gruodis 
 
 
Vasaris 
Balandis 
Gegužė 
Rugsėjis 
Gruodis 

S. Rožienė,  
R. Varnagirienė 
 
G. Kraujelis 
 
 
A. Gecevičienė,  
D. Stasiūnienė  
S. Rožienė, 
R. Varnagirienė  
R. Mažeikienė, 

 

10. Dalykų kontrolinių ir baigiamųjų darbų organizavimas 5-8 kl. ir IG-IVG 
kl. 

Sausis, 
balandis 

K. Baranovska Pagerės mokinių 
pasiekimai. Laiku 
suteikta mokymosi 
pagalba padės išvengti 
mokymosi sunkumų 

11. Bandomųjų egzaminų  organizavimas: 
-Lietuvių kalbos ir literatūros, 
-informacinių technologijų, 
-matematikos, 
-istorijos, 
-fizikos 

2014-01-28 V. Vilkytė-Žemaitaitienė, 
V. Bartkienė, 
A. Palkevič 
K. Baranovska, 
I. Kupčinskienė, 
V. Švėgžda, 
G. Bikeras 

Pagerės mokinių 
pasiekimai. 

12. 2014 mokslo metų brandos egzaminų ir PUPP patikrinimo kokybinė ir 
kiekybinė analizė. 

Spalis 
 

K. Baranovska, 
Metodinė taryba 

Tikėtina, kad bus surasto 
priemonės ir būdai 
mokinių pasiekimų 
gerinimui 

13. Pirmokų, penktokų, naujai atvykusių bei išlyginamosios klasės mokinių 
adaptacijos aptarimas. 

Spalis  K. Baranovska, 
Metodinė taryba 

Pagerės mokymo 
kokybė; gerosios 
patirties sklaida 
 
 



1 2 3 4 5 
Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis g erąja pedagogine patirtimi, skatinti j ą; stiprinti metodin į ir dalykin į mokytoj ų 
bendradarbiavim ą 
14. Organizuoti klasių vadovų,  bendrabučio auklėtojų ir pagalbos 

specialistų bendrus susirinkimus: 
-mokymosi rezultatų aptarimas; 
-pamokų lankomumas; 
-naujų mokinių adaptacija. 
 
Bendrauti su mokyklos psichologe ir socialine pedagoge aptariant 
mokymosi ir elgesio ypatumus. 

2014 m. 
I–II ketv. 
2014 m. IV ketv. 

V. Barkauskienė 
 
 
 
 
 
K. Baranovska, 
Metodinė taryba 

Geresnis mokytojų, 
klasės vadovų, 
bendrabučio auklėtojų 
bendradarbiavimas 
 
 
Kvalifikuota pagalba 
mokiniui ir mokytojui 
sprendžiant susidariusias 
mokymosi ir elgesio  
problemas. 

15. Organizuoti tarptautinę mokinių projektinių darbų konferenciją. Gegužė K. Baranovska, 
A. Palkevič 

Metodinė patirtis; 
gerosios patirties sklaida 

16. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konferencijose, seminaruose, 
mokymuose, nuolat  tobulintis (pagal pedagogų poreikius ir gimnazijos 
veiklos prioritetus). 

Per mokslo metus K. Baranovska Mokytojai įgis ir/ar 
patobulins bendruosius ir 
dalykinius gebėjimus. 

17. Organizuoti tikslinę ir nuolatinę pamokų stebėseną (pamokos 
uždavinio formulavimas, vertinimas) ir jų aptarimą. 

Per mokslo metus K. Baranovska Pagerės mokymo 
kokybė, 
gerosios patirties sklaida 
 
 

18. Atviros ir integruotos pradinio ugdymo, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, 
socialinių, matematikos, gamtos mokslų, technologijų dalykų pamokos 
mokyklos bendruomenei ir išorei; 
dalykinės konsultacijos, seminarų medžiagos sklaida 
 
Atviros  lietuvių kalbos pamokos 5-II G klasėse 
 
Atviros  lietuvių kalbos pamokos 8-III G klasėse 
 
Atvira kūno kultūros pamoka 5kl 
 
„Velykos Vokietijoje“ IIG klasėje 
 

Per mokslo metus 
 
 
 
 
Sausis-kovas 
 
Vasaris- balandis 
 
Balandis 
 
Balandis 
 

K. Baranovska, 
Metodinė taryba  
 
 
 
V. Vilkytė-Žemaitaitienė 
 
R. Zakarkaitė 
 
R. Juonienė 
 
L. Zabulytė - 
Šapranauskienė 

Mokytojai patobulins 
profesines 
kompetencijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerosios patirties sklaida 
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 Atvira muzikos pamoka, 4 klasė 

 
Atvira kūno kultūros pamoka, 1 klasė 
 
Atvira technologijų pamoka „Kalėdiniai žaisliukai“ 

Gegužė 
 
Lapkritis 
 
Gruodis 

R. Varnagirienė 
 
S. Rožienė 
 
E. Juozėnienė 

 
 

 

19. Dalyvavimas dalykinėse metodinėse išvykose Per mokslo metus  Metodinė patirtis 
20.  
 

 

Netradicinės pasaulio pažinimo pamokos planetariume 
 
Pavasarinė technologijų darbų paroda 
 
 
 
Edukacinė pamoka  Turizmo ir verslo mokykloje 
 
Edukacinė pamoka šokolado fabrike „Rūta“ 
 
 
Išvyka į Vilniaus dizaino kolegiją ar Vilniaus technologijų ir dizaino  
Šv. Mikalojaus diena 
 
Radvilų muziejus edukacinė programa 
 
 
Netradicinės pamokos su menininkais profesionalais 
 
 
 
Išvykos į miesto šventinius renginius: 
-išvyka prie TV bokšto. Laisvės gynėjų  dienos minėjimas, 
-išvyka į miesto Užgavėnių šventę, 
-išvyka į Sostinės dienų šventę, 
-išvyka į Europos kalbų šventę, 
-išvyka į Rasų kapines. 
Pažintinės edukacinės ekskursijos: 
-teatralizuota ekskursija po teatro užkulisius; 
 

Balandis 
 
Gegužė 
 
 
 
Gegužė 
 
Spalis 
 
 
Gruodis 
Gruodis 
 
Balandis 
 
 
Per mokslo metus 
 
 
 
Sausio 13 D. 
Vasaris 
Rugsėjis 
Rugsėjo 26 D. 
Lapkritis 
 
 
 
 

D. Stasiūnienė, 
S. Rožienė, 
A. Gecevičienė, 
R. Mažeikienė 
P. Taraškevičius 
 
E. Juozėnienė 
 
L. Zabulytė-
Šapranauskienė 
 
E. Juozėnienė 
E. Juozėnienė 
 
L. Zabulytė-
Šapranauskienė 
 
G. Kraujelis 
 
 
 
V. Barkauskienė 

Mokinių socializacijos 
gerinimas; mokiniai 
susipažįsta su 
tradicinėmis šventėmis; 
Naujai atvykusių mokinių 
adaptacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokiniai išmoks 
bendrauti ir 
bendradarbiauti 
netradicinėje aplinkoje. 
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 -ekskursija į Kauno Zoologijos sodą; 

-ekskursija į LRT muziejų. 
Piešinių/meno dirbinių parodos bendrabutyje: 
-Užgavėnių kaukių paroda; 
-tapybos paroda; 
-dekoratyvinių moliūgų paroda; 
-šiaudinių dekoracijų paroda. 
Poilsio vakarai bendrabutyje. 
Jaunuoliukų poilsio vakarai. 
Penktadienio diskotekos. 
Madų šou. 

 
Vasaris 
Balandis 
Rugsėjis-spalis 
Lapkritis 
Sausis-gegužė 
Rugsėjis- gruodis 

  

21.  Kaupti metodinę medžiagą, rengti dalykų (matematikos, lietuvių 
kalbos, muzikos, dailės,  technologijų) metodinius darbus. 

Per mokslo metus K. Baranovska, 
Metodinė taryba 

Metodinė patirtis; 
gerosios patirties sklaida 

22.  Dalyvavimas respublikinėje neįgaliųjų darbų parodoje-mugėje ir 
koncerte „Tau, Vilniau“ 

Rugsėjis 
 

I.  Aleknavičiūtė, 
N. Sevostjanovienė 

 

23. Bendravimas ir bendradarbiavimas su viešosios įstaigos „Mažoji 
guboja“ bendruomene (žmonėmis su negalia). 
Susitikimai bei praktiniai užsiėmimai savęs pažinimo, savivertės 
didinimo, kūrybiškumo ugdymo, pomėgių raiškos temomis. 

Balandis, gruodis 
 

I.  Aleknavičiūtė, 
N. Sevostjanovienė, 
  

 

24.  Skleisti gerąją  patirtį užsienio lietuviškų mokyklų pedagogams. 
Vesti atviras pamokas užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams 

Per mokslo metus K. Baranovska, 
Metodinė taryba  

Metodinė patirtis; 
gerosios patirties sklaida 

25.  
Mokomųjų dalykų savaitės: 
1. Lietuvių kalbos  ir socialinių mokslų savaitė: 
-lietuvių kalbos olimpiada mokykloje, 
-protų mūšis, 
-ekskursija, 
-teatro studijos ,,Elementorius“ pasirodymas, 
-dalyvauti respublikinėje lietuvių kalbos olimpiadoje 
 
Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė: 
-Tarptautinis matematikos konkuras „Kengūra 2013“; 
-„Minf‘ų darbų parodėlė  (gimnazijos fojė); 
-„Minf‘ų matematinė išvyka; 
-„Minf‘ų sukurto filmo apie matematiką peržiūra (gimnazijos fojė). 
 

 
 
 
Vasaris 
 
 
 
Kovas 
 
 
 
2013 m. kovo 10-
14 d. 
 
 

K. Baranovska, 
Metodinė taryba  
V. Vilkytė-Žemaitaitienė 
R. Zakarkaitė,  
V.Švėgžda 
V. Bartkienė 
K. Nugarienė 
A. Dambrauskienė 
 
TGM grupės nariai 
 
 
 
K. Baranovska 
A. Palkevič 

Metodinė patirtis; 
gerosios patirties sklaida; 
Tikėtina, kad pagerės 
mokymo kokybė 
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 Menų ir technologijų savaitės renginiai 

-mokinių darbų  paroda ,,Tapyba  ant daiktų.“ 
-keramikos paroda ,,Mano amuletas“ 
 

Vasario 24 d. - 
kovo 2 d. 
 
 

Z. Damauskienė, 
E. Juozėnienė,  
G. Kraujelis, 
P. Taraškevičius, 
J. Taučaitė,  

 

26. Skleisti švietimo idėjas, pedagogikos mokslo naujoves, pažangią 
mokytojų patirtį mokyklos bendruomenei 

Per mokslo metus K. Baranovska Pagerės mokymo kokybė 

27. Organizuoti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Gegužė V. Švėgžda, 
V. Vilkytė-Žemaitaitienė 

Istorinio  sąmoningumo  
ir tautinio tapatumo 
formavimas 

28. Mokytojų įsivertinimai – profesiniam tobulėjimui Gruodis  K. Baranovska, 
Metodinė taryba 

Mokytojai nusimatys 
profesinio tobulėjimo 
kryptis 

 
 
 
 


